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FÃ¥r jag presentera Fiffiga Nanette
Och hennes fÃ¤stman Ivar von SprÃ¤tt.
Han skÃ¶ter hennes affÃ¤rer pÃ¥ nÃ¥tt sÃ¤tt
Och resten fÃ¥r ni gissa sjÃ¤lva.
Och nu slÃ¥r aftonklockan elva.

HÃ¤r ser vi dom uti en lyxresturang, 
Drickandes brÃ¤nnvin med raffinimang.
Och kÃ¤rringarna blÃ¤ngde, gubbarna de sprang
Utan att tÃ¤nka pÃ¥ slitaget, 
FÃ¶r att fÃ¥ se pÃ¥ dekolletaget.

De fÃ¤ngslades enormt av hennes klÃ¤dedrÃ¤kt
Varmed hÃ¶gst hÃ¤lften av barmen var tÃ¤ckt.
Och kÃ¤rringarna tyckte att det var fÃ¶r frÃ¤ckt, 
Kalla gubbarna tillbaka.
Var lite trevlig mot din maka! 

Men dÃ¤r fanns och en ung och trevlig disponent, 
Han flirtade vilt och fÃ¶refÃ¶ll potent.
Och Ivar von SprÃ¤tt sa: Du Ã¤r en klient.
Och Ivar sa: OK, sÃ¤tt fart, va! 
FÃ¶rsÃ¶k och snoÂ´rej sÃ¥Â´re blir klart, va! 

SÃ¥ Fiffiga Nanette la pÃ¥ ett extra kol.
Snart brann disponenten som ett valborgsbÃ¥l.
Inom en kort minut drack de varandras skÃ¥l
Och smekte varann med foten.
FÃ¶r hon satt nÃ¤mligen mitt emotÂ´en.

DÃ¥ sÃ¤ger Ivar SprÃ¤tt med mÃ¤ktig, stor emfas:
Jag offrar min kÃ¤rlek, mÃ¥ den gÃ¥ I kras.
Ã…k till min lÃ¤genhet och fall uti exstas, 
HÃ¤r Ã¤r nycklarna till bilen.
Jag stannar hÃ¤r och hÃ¥ller stilen.

Sen sitter Ivar dÃ¤r och vÃ¤ntar I en vrÃ¥
Och kan du gissa vem han vÃ¤ntar pÃ¥?
Och nÃ¤r det har gÃ¥tt en timma eller sÃ¥
SÃ¥ kommer Nanette med slanten.
Och dÃ¥ blir Ivar fin I kanten.
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Medborgare, om du har kÃ¶ttsliga begÃ¤r
SÃ¥ snacka med Ivar sÃ¥ fixar han det dÃ¤r.
Det kostar fyrahundra bagis ungefÃ¤r, 
FÃ¶r han gÃ¥r ej fÃ¶r underpris han! 
Och nu Ã¤r det slut pÃ¥ visan!
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